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Aviso de abertura de procedimento concursal  

 
Abertura de procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho da Carreira de 
Licenciatura em Serviço Social, do Mapa de Pessoal da Urbhorta, na modalidade de contrato de 
trabalho sem termo, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação do presente aviso, nos 
termos do artigo 147º do Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho.  
1. Local de Trabalho: As funções a desempenhar serão exercidas preferencialmente nos 
Serviços Centrais da empresa, sem prejuízo da mesma, quando assim for necessário 
determinar outro local de trabalho ainda que na ilha do Faial. 
2. Descrição sumária das funções a desempenhar: As funções a atribuir são as gerais 
enquanto licenciado em serviço social, nomeadamente adoção / ou aplicação de métodos e 
processos técnico científicos do âmbito da área a contratar, com as especificidades das 
seguintes áreas de atuação e considerando a estrita colaboração com o Gabinete de Ação 
Social da Câmara Municipal da Horta, no âmbito da ação social direta, institucional e 
comunitária e no domínio da ação social. 
3. Habilitações literárias exigidas: 
Licenciatura Serviço Social. 
4. Remuneração base: de 1.254,85€ (mil duzentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e 
cinco cêntimos). 
5. Requisitos obrigatórios para a formalização do contrato relativos ao trabalhador: 
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção 
internacional ou por lei especial;  
b) 18 anos de idade completos;  
c) Não inibição do exercício de funções ou não interdição para o exercício daquelas que se 
propõe desempenhar; 
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
f) Possuir as habilitações literárias constantes do ponto 3. do presente aviso. 
6. Forma e prazo de apresentação das candidaturas: 
6.1. Prazo: dez dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Jornal Incentivo. 
6.2. Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento, dirigido a Presidente 
do Júri do procedimento, podendo ser enviados por via eletrónica para o endereço de email 
geral@urbhorta.pt, até às 24h00 horas do último dia do prazo para apresentação das 
candidaturas, presencialmente até às 17 horas nos Serviços Centrais da empresa, Largo do 
Bispo D. Alexandre nº12, 9900-102 ou por correio registado com aviso de receção endereçado 
à Urbhorta, Largo do Bispo D. Alexandre nº12, 9900-102, valendo a data aposta no registo 
como data de envio para efeitos de cumprimento do prazo referido na alínea anterior. 
6.3. No requerimento de candidatura são de preenchimento obrigatório: identificação do 
procedimento concursal objeto da candidatura; identificação do candidato (nome, data de 
nascimento, nacionalidade, número de identificação fiscal, residência, telefone e endereço 
eletrónico); habilitações académicas e profissionais. 
6.4. Com a candidatura devem ser entregues os seguintes documentos: 
a) Fotocópia do Certificado de Habilitações; 
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b) Fotocópia dos Certificados ou comprovativos de ações de formação realizadas com 
relevância para o posto de trabalho objeto de candidatura; 
c) Currículo detalhado e atualizado, datado e assinado; 
6.5. A não apresentação dos documentos atrás referidos determina a exclusão imediata dos 
candidatos. 
7. Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações. 
8. Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular e a 
entrevista profissional de seleção. 
8.1. A avaliação curricular é valorada de acordo com a escala de 0 a 20 valores, 
considerando-se a valoração até às centésimas. Visa avaliar a qualificação dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica, percurso profissional, relevância da experiência 
adquirida e da formação realizada e o tipo de funções exercidas. Para tal, serão considerados e 
ponderados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho, nomeadamente: as 
habilitações académicas, a formação profissional, a experiência profissional, no exercício de 
funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso. 
8.2. Entrevista profissional de seleção: A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e os aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal. 
8.3. São motivos de exclusão do presente procedimento: 
a) O incumprimento dos requisitos mencionados neste aviso; 
b) A obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores na avaliação curricular; 
c) A não comparência à entrevista profissional de seleção; 
d) A obtenção de uma valoração final inferior a 9,5 valores, depois de aplicados os dois 
métodos de seleção, resultado do emprego da fórmula do ponto 8.4 do presente aviso. 
8.4. Classificação final (CF): 
A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, com arredondamento às milésimas, a qual 
resulta da aplicação da seguinte fórmula em que: 
CF = (60%) AC + (40%) EPS 
CF = Classificação Final; 
AC = Avaliação Curricular 
EPS = Entrevista Profissional de Seleção 
8.5. Para a entrevista profissional de seleção, os candidatos são convocados, por correio 
eletrónico, indicando-se o dia, hora e local da realização do mencionado método de seleção. 
8.6. A publicitação dos resultados obtidos na avaliação curricular ou após a aplicação dos 
dois métodos de seleção, é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público nas instalações da Urbhorta. 
8.7. Haverá lugar à audiência de interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, após a aplicação de todos os métodos de seleção e antes de ser proferida a 
decisão final. Os candidatos excluídos serão notificados por correio eletrónico. 
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8.8. As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são 
facultados aos candidatos, sempre que solicitadas por escrito. 
8.9. A lista de classificação final dos candidatos afixada em local visível ao público nas 
instalações da Urbhorta. 
9. Critério de desempate: Em situação de igualdade de classificação decorrente da aplicação 
das fórmulas de classificação final será dada preferência: 
Ao candidato que tiver um nível académico superior, subsistindo o empate, pela antiguidade 
das habilitações académicas, sendo dada preferência ao candidato que tiver concluído o último 
nível académico há mais tempo. Subsistindo o empate, pela data de nascimento, sendo dada 
preferência ao candidato com mais idade. 
10. Composição e identificação do júri para o procedimento: 
Presidente: Licenciada Maria de Jesus Escobar da Silva Tomé, Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal da Horta 
Vogais Efetivos: Licenciado Francisco Casimiro Pinto Botelho, Diretor Financeiro Cultura e 
Desporto da empresa Urbhorta e Licenciada Cláudia Sofia Duarte Naia da empresa Urbhorta.  
 
19 de dezembro de 2019 
 

O Presidente do Conselho de Administração da Urbhorta EEM 
 

 
 

José António Faria de Freitas 
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